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Dohoda o uznaní vlastníctva 

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

 
 
 
Účastníci:   1. Obec Horné Naštice 
    so sídlom Horné Naštice č. 75, 956 41 Uhrovec   
    IČO: 00310433 
    štatutárny orgán: Jozef Hedera, starosta  
    (ďalej aj ako „účastník v 1. rade“) 
 
   2. Ján Belan, rod. Belan 
    nar. , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 17, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 2. rade“) 
 
   3. Oľga Pisoňová, rod. Belanová 
    nar. , rod. č.  
    trvale bytom Horné Naštice č. 159, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 3. rade“) 
 
   4. Eva Zajacová, rod. Biela 
    nar. , rod. č.  
    trvale bytom Horné Naštice č. 67, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 4. rade“) 
 
   5. Ladislav Bobuš, rod. Bobuš 
    nar.  , rod. č.  
    trvale bytom Vystrkov 1121/3, 957 01  Bánovce nad Bebravou 
    (ďalej aj ako „účastník v 5. rade“) 
 
   6. Peter Bobuš, rod. Bobuš 
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 138, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 6. rade“) 
 
   7. Eva Bobušová, rod. Bobušová  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 126, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 7. rade“) 
 
   8. Štefan Siekel, rod. Siekel 
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom L. Novomeského 2667/4, 911 08  Trenčín  
    (ďalej aj ako „účastník v 8. rade“) 
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   9. Mgr. Eva Jarolínová, rod. Hajduková  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Topoľová 1443/2, 957 01  Bánovce nad Bebravou  
    (ďalej aj ako „účastník v 9. rade“) 
 
   10. Milan Buchel, rod. Buchel 
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Pod vodojemom 216/7, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 10. rade“) 
 
   11. Elena Čabráková, rod. Čabráková  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 92, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 11. rade“) 
 
   12. Ľuboš Predanócy, rod. Predanócy  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 168, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 12. rade“) 
 
   13. Darina Kristínová, rod. Diková  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 96, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 13. rade“) 
 
   14. Ivana Tureková, rod. Diková  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom K nemocnici 36/18, 957 01  Bánovce nad Bebravou  
    (ďalej aj ako „účastník v 14. rade“) 
 
   15. Róbert Diko, rod. Diko 
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 39, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 15. rade“) 
 
   16. Michal Galko, rod. Galko  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Vystrkov 1200/6, 957 01  Bánovce nad Bebravou  
    (ďalej aj ako „účastník v 16. rade“) 
 
   17. Elena Bobocká, rod. Gieciová  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom D. Jurkoviča 2366/14, 955 03  Topoľčany 
    (ďalej aj ako „účastník v 17. rade“) 
 
   18. Daniela Jarolínová, rod. Jarolínová  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 26, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 18. rade“) 
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   19. Daniela Hederová, rod. Hederová  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 88, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 19. rade“) 
 
   20. Ing. Peter Píš, rod. Píš 
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom A. Hlinku 228/4, 957 01  Bánovce nad Bebravou  
    (ďalej aj ako „účastník v 20. rade“) 
 
   21. Mgr. Renáta Chovanová, rod. Žitňanová   
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom S. Chalupku 19, 972 01  Bojnice 
    (ďalej aj ako „účastník v 21. rade“) 
 
   22. Mária Ősziová, rod. Hederová  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 12, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 22. rade“) 
 
   23. Viliam Hedera, rod. Hedera 
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 169, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 23. rade“) 
 
   24. Emília Schneiderová, rod. Hederová 
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 100, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 24. rade“) 
 
   25. Ladislav Hedera, rod. Hedera 
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 172, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 25. rade“) 
 
   26. Jozef Hedera, rod. Hedera 
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 111, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 26. rade“) 
 
   27. Eva Čižmádiová, rod. Hederová  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Záhradná 17, 972 01  Bojnice 
    (ďalej aj ako „účastník v 27. rade“) 
 
   28. Albína Kutišová, rod. Hederová  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 139, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 28. rade“) 
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   29. Jozef Holenda, rod. Holenda  
    nar.  , rod. č. 

  trvale bytom Horné Naštice č. 175, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 29. rade“) 
 
   30. Ing. Marta Jarolínová, rod. Jarolínová  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Továrenská 3, 811 09  Bratislava  
    (ďalej aj ako „účastník v 30. rade“) 
 
   31. Milan Jarolín, rod. Jarolín  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 59, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 31. rade“) 
 
   32. Ľudmila Florkovičová, rod. Jakubíková  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 86, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 32. rade“) 
 
   33. Marta Ferková, rod. Kšiňanová 
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 79, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 33. rade“) 
 
   34. Jozef Kšiňan, rod. Kšiňan 
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 166, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 34. rade“) 
 
   35. Jozef Kšiňan, rod. Kšiňan 
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 44, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 35. rade“) 
 
   36. Jozef Kšiňan, rod. Kšiňan  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Lipová 1403/8, 957 01  Bánovce nad Bebravou 
    (ďalej aj ako „účastník v 36. rade“) 
 
   37. Emília Lastovicová, rod. Kšiňanová 
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Partizánska 451/11, 957 01  Bánovce nad Bebravou  
    (ďalej aj ako „účastník v 37. rade“) 
 
   38. Ján Kšiňan, rod. Kšiňan 
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Mojmírova 1295/10, 957 04  Bánovce nad Bebravou  
    (ďalej aj ako „účastník v 38. rade“) 
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   39. Mária Kšiňanová, rod. Hanzelyová 
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 167, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 39. rade“) 
 
   40. Ing. Ján Kšiňan, rod. Kšiňan 
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 109, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 40. rade“) 
 
   41. Zlatica Naštická, rod. Kšiňanová 
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 136, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 41. rade“) 
 
   42. Oľga Kosibová, rod. Kšiňanová  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 84, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 42. rade“) 
 
   43. Roman Horňák, rod. Horňák  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Veľké Kostoľany č. 80/16, 922 07  Veľké Kostoľany 
    (ďalej aj ako „účastník v 43. rade“) 
 
   44. Ivan Kšiňan, rod. Kšiňan  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 69, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 44. rade“) 
 
   45. Anna Korcová, rod. Kšiňanová 
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Gorazdova 1316/4, 957 04  Bánovce nad Bebravou  
    (ďalej aj ako „účastník v 45. rade“) 
 
   46. IClic. Mgr. Ján Minárik, rod. Minárik  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 31, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 46. rade“) 
 
   47. Miroslav Kšinský, rod. Kšinský  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 173, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 47. rade“) 
 
   48. Ján Konský, rod. Konský  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 60, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 48. rade“) 
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   49. Milan Kšinský, rod. Kšinský  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 53, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 49. rade“) 
 
   50. Stanislav Zajac, rod. Zajac 

  nar.  , rod. č. 
            trvale bytom Horné Naštice č. 25, 956 41  Uhrovec 

    (ďalej aj ako „účastník v 50. rade“) 
 
   51. Milan Jamrich, rod. Jamrich  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Kpt. Nálepku 40/31, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 51. rade“) 
 
   52. Ing. Eva Korbašová, rod. Valachová 
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Bysterecká 2064/25, 026 01  Dolný Kubín  
    (ďalej aj ako „účastník v 52. rade“) 
 
   53. Daniela Pokorná, rod. Škorcová  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 112, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 53. rade“) 
 
   54. Marta Naštická, rod. Ondrušková  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 130, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 54. rade“) 
 
   55. Jaroslav Ondruška, rod. Ondruška  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Kšinná časť Závada pod Čiernym vrchom č. 39, 956 41 
    (ďalej aj ako „účastník v 55. rade“) 
 
   56. Marta Škultétyová, rod. Peťovská  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 165, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 56. rade“) 
 
   57. Monika Masaryková, rod. Škvareninová  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 147, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 57. rade“) 
 
   58. Elena Škvareninová, rod. Škvareninová  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Svätoplukova 1267/2, 957 04  Bánovce nad Bebravou  
    (ďalej aj ako „účastník v 58. rade“) 
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   59. Anton Škvarenina, rod. Škvarenina  
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Strážovská 124/3, 957 01  Bánovce nad Bebravou  
    (ďalej aj ako „účastník v 59. rade“) 
 
   60. Peter Gažo, rod. Gažo  
    nar.  , rod. č. 

  trvale bytom Zálesie, Starobystrická 134, 900 28  Ivanka pri Dunaji  
    (ďalej aj ako „účastník v 60. rade“) 
 
   61. Mária Feketová, rod. Urbánková  
    nar., rod. č.  

  trvale bytom 5. apríla 191/9, 957 01  Bánovce nad Bebravou  
    (ďalej aj ako „účastník v 61. rade“) 
 
   62. Mgr. Katarína Filová, rod. Šišmišová  
    nar., rod. č.  

  trvale bytom 9. mája 592/24, 957 01  Bánovce nad Bebravou  
    (ďalej aj ako „účastník v 62. rade“) 
 
   63. Ing. Jaroslav Šišmiš, rod. Šišmiš 
    nar. , rod. č.  

  trvale bytom Sládkovičova 747/33, 957 01  Bánovce nad Bebravou  
    (ďalej aj ako „účastník v 63. rade“) 
 
   64. Ľudovít Turek, rod. Turek  
    nar. , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 37, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 64. rade“) 
 
   65. Ján Kšiňan, rod. Kšiňan  
    nar. , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 143, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 65. rade“) 
 
   66. Mária Vrbovská, rod. Vrbovská  
    nar. , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 89, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 66. rade“) 
 
   68. Štefan Zajac, rod. Zajac 
    nar. , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 157, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 68. rade“) 
 
   69. Soňa Bučková, rod. Diková 
    nar. , rod. č.  

  trvale bytom Husitská 1326, 957 04  Bánovce nad Bebravou  
    (ďalej aj ako „účastník v 69. rade“) 
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   70. Darina Ďurčová, rod. Zajacová  
    nar. , rod. č.  

  trvale bytom M. R. Štefánika 161/14, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 70. rade“) 
 
   71. Ľubomíra Kšiňanová, rod. Zajacová  
    nar. , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 171, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 71. rade“) 
 
   72. Jozef Zajac, rod. Zajac 
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom 5. apríla 181/47, 957 01  Bánovce nad Bebravou  
    (ďalej aj ako „účastník v 72. rade“) 
 
   73. Ján Zajac, rod. Zajac 
    nar.  , rod. č.  

  trvale bytom Horné Naštice č. 179, 956 41  Uhrovec 
    (ďalej aj ako „účastník v 73. rade“) 
 
 
 

I. 
 
Účastník v 1. rade je na liste vlastníctva č. 267 vedenom pre katastrálne územie Horné Naštice, 
obec Horné Naštice, okres Bánovce nad Bebravou zapísaný ako výlučný vlastník nasledovných 
nehnuteľností v podiele 1/1:  
 pozemok parc. registra „C“ č. 1266 – lesné pozemky vo výmere 5256 m2, 
 pozemok parc. registra „C“ č. 1319 – lesné pozemky vo výmere 3020 m2, 
 pozemok parc. registra „C“ č. 1320 – lesné pozemky vo výmere 140651 m2, 
 pozemok parc. registra „C“ č. 1796/1 – lesné pozemky vo výmere 464014 m2, 
 pozemok parc. registra „C“ č. 1797 – lesné pozemky vo výmere 2249 m2, 
 pozemok parc. registra „C“ č. 1798 – lesné pozemky vo výmere 8054 m2, 
 pozemok parc. registra „C“ č. 1799/1 – lesné pozemky vo výmere 56520 m2, 
 pozemok parc. registra „C“ č. 1799/2 – trvalé trávne porasty vo výmere 244 m2, 
 pozemok parc. registra „C“ č. 1799/3 – trvalé trávne porasty vo výmere 54 m2, 
 pozemok parc. registra „E“ č. 1264 – ostatné plochy vo výmere 1099 m2, 
 pozemok parc. registra „E“ č. 1265 – lesné pozemky vo výmere 51737 m2, 
 pozemok parc. registra „E“ č. 1318/2 – lesné pozemky vo výmere 12452 m2, 
 pozemok parc. registra „E“ č. 1318/3 – lesné pozemky vo výmere 371532 m2, 
 pozemok parc. registra „E“ č. 1322 – trvalé trávne porasty vo výmere 4441 m2, 
 pozemok parc. registra „E“ č. 1796/2 – lesné pozemky vo výmere 17623 m2, 
 pozemok parc. registra „E“ č. 1796/3 – lesné pozemky vo výmere 76 m2. 
 
 
Zápis vlastníckeho práva k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam v prospech účastníka v 1. rade bol do 
katastra nehnuteľností vykonaný na základe Dohody o odovzdaní obecného nehnuteľného majetku 
dľa Z 2734/94 (p. v. z. 16/96). Tieto pozemky boli pôvodne zapísané v pozemkovoknižnej vložke č. 
62 katastrálne  územie  Horné Naštice ako pozemkovoknižné parc. č. 354, 515, 606, 607, 614, 616 a 
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617. Účastník v 1. rade si uvedomuje, že vyššie opísané pozemky nemali byť predmetom 
odovzdania do jeho vlastníctva, preto sa rozhodol s účastníkmi v 2. až 73. rade riešiť vzniknutú 
situáciu  mimosúdnou dohodou o uznaní vlastníctva.  
  
 

II. 
 
Účastník v 1. rade uznáva vlastníctvo účastníkov v 2. až 73. rade k nehnuteľnostiam opísaným v 
článku I. tejto dohody v nasledovných spoluvlastníckych podieloch:  
 účastníka v 2. rade v podiele 14/1770, 
 účastníka v 3. rade v podiele 14/1770, 
 účastníka v 4. rade v podiele 8/1770, 
 účastníka v 5. rade v podiele 26/1770, 
 účastníka v 6. rade v podiele 26/1770, 
 účastníka v 7. rade v podiele 48/1770, 
 účastníka v 8. rade v podiele 16/1770, 
 účastníka v 9. rade v podiele 12/1770, 
 účastníka v 10. rade v podiele 16/1770, 
 účastníka v 11. rade v podiele 36/1770, 
 účastníka v 12. rade v podiele 16/1770, 
 účastníka v 13. rade v podiele 6/1770, 
 účastníka v 14. rade v podiele 6/1770, 
 účastníka v 15. rade v podiele 6/1770, 
 účastníka v 16. rade v podiele 8/1770, 
 účastníka v 17. rade v podiele 32/1770, 
 účastníka v 18. rade v podiele 40/1770, 
 účastníka v 19. rade v podiele 64/1770, 
 účastníka v 20. rade v podiele 32/1770, 
 účastníka v 21. rade v podiele 32/1770, 
 účastníka v 22. rade v podiele 24/1770, 
 účastníka v 23. rade v podiele 9/1770, 
 účastníka v 24. rade v podiele 9/1770, 
 účastníka v 25. rade v podiele 18/1770, 
 účastníka v 26. rade v podiele 52/1770, 
 účastníka v 27. rade v podiele 28/1770, 
 účastníka v 28. rade v podiele 8/1770, 
 účastníka v 29. rade v podiele 24/1770, 
 účastníka v 30. rade v podiele 18/1770, 
 účastníka v 31. rade v podiele 18/1770, 
 účastníka v 32. rade v podiele 7/1770, 
 účastníka v 33. rade v podiele 26/1770, 
 účastníka v 34. rade v podiele 26/1770, 
 účastníka v 35. rade v podiele 52/1770, 
 účastníka v 36. rade v podiele 12/1770, 
 účastníka v 37. rade v podiele 47/1770, 
 účastníka v 38. rade v podiele 24/1770, 
 účastníka v 39. rade v podiele 24/1770, 
 účastníka v 40. rade v podiele 20/1770, 



10 

 
 účastníka v 41. rade v podiele 26/1770, 
 účastníka v 42. rade v podiele 16/1770, 
 účastníka v 43. rade v podiele 28/1770, 
 účastníka v 44. rade v podiele 11/1770, 
 účastníka v 45. rade v podiele 11/1770, 
 účastníka v 46. rade v podiele 36/1770, 
 účastníka v 47. rade v podiele 36/1770, 
 účastníka v 48. rade v podiele 12/1770, 
 účastníka v 49. rade v podiele 32/1770, 
 účastníka v 50. rade v podiele 56/1770, 
 účastníka v 51. rade v podiele 16/1770, 
 účastníka v 52. rade v podiele 3/1770, 
 účastníka v 53. rade v podiele 14/1770, 
 účastníka v 54. rade v podiele 36/1770, 
 účastníka v 55. rade v podiele 8/1770, 
 účastníka v 56. rade v podiele 5/1770, 
 účastníka v 57. rade v podiele 12/1770, 
 účastníka v 58. rade v podiele 12/1770, 
 účastníka v 59. rade v podiele 6/1770, 
 účastníka v 60. rade v podiele 6/1770, 
 účastníka v 61. rade v podiele 10/1770, 
 účastníka v 62. rade v podiele 19/1770, 
 účastníka v 63. rade v podiele 5/1770, 
 účastníka v 64. rade v podiele 4/1770, 
 účastníka v 65. rade v podiele 30/1770, 
 účastníka v 66. rade v podiele 32/1770, 
 účastníka v 68. rade v podiele 40/1770, 
 účastníka v 69. rade v podiele 24/1770, 
 účastníka v 70. rade v podiele 24/1770, 
 účastníka v 71. rade v podiele 40/1770, 
 účastníka v 72. rade v podiele 44/1770, 
 účastníka v 73. rade v podiele 16/1770, 

spolu v podiele 1574/1770 k celku.  
 
Poznamenáva sa, že účastníkovi v 1. rade zostáva zachovaný spoluvlastnícky podiel 199/1770 k 
celku na nehnuteľnostiach opísaných v článku I. tejto dohody.   
 
Na základe tohto uznania vlastníctva účastník v 1. rade súhlasí, aby bol v katastri nehnuteľností 
vykonaný zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam opísaným v článku I. tejto dohody 
v prospech účastníkov v 2. až 73. rade vo vyššie uvedených spoluvlastníckych podieloch.   
 

 
III. 

 
Dohoda nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona číslo 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa 
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p, t. j. dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia 
na webovom sídle účastníka v 1. rade alebo v Centrálnom registri zmlúv (v súlade s § 5a ods. 5 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov). 
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Účastníci dohody berú na vedomie, že vecnoprávne účinky tejto dohody nastávajú vkladom do 
katastra nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia Správy katastra Bánovce nad 
Bebravou o povolení vkladu.   
 

IV. 
 
Na základe tejto dohody účastníci navrhujú Správe katastra Bánovce nad Bebravou povoliť vklad 
do katastra nehnuteľností a vykonať nasledovný zápis na list vlastníctva vedený pre katastrálne 
územie Horné Naštice, obec Horné Naštice, okres Bánovce nad Bebravou:   
 
časť A LV :  Majetková podstata 

 

  Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: 
 - parcela č. 1266 – lesné pozemky vo výmere 5256 m2 
  - parcela č. 1319 – lesné pozemky vo výmere 3020 m2 
  - parcela č. 1320 – lesné pozemky vo výmere 140651 m2 
  - parcela č. 1796/1 – lesné pozemky vo výmere 464014 m2 
  - parcela č. 1797 – lesné pozemky vo výmere 2249 m2 
  - parcela č. 1798 – lesné pozemky vo výmere 8054 m2 
  - parcela č. 1799/1 – lesné pozemky vo výmere 56520 m2 
  - parcela č. 1799/2 – trvalé trávne porasty vo výmere 244 m2 
  - parcela č. 1799/3 – trvalé trávne porasty vo výmere 54 m2

 

 

   Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:  
  - parcela č. 1264 – ostatné plochy vo výmere 1099 m2 
  - parcela č. 1265 – lesné pozemky vo výmere 51737 m2 
  - parcela č. 1318/2 – lesné pozemky vo výmere 12452 m2 
  - parcela č. 1318/3 – lesné pozemky vo výmere 371532 m2 
  - parcela č. 1322 – trvalé trávne porasty vo výmere 4441 m2 
  - parcela č. 1796/2 – lesné pozemky vo výmere 17623 m2 
  - parcela č. 1796/3 – lesné pozemky vo výmere 76 m2 
 
časť B LV :  Vlastníci a iné oprávnené osoby 

 

 - Ján Belan, rod. Belan, nar.  , rod. č.  
trvale bytom Horné Naštice č. 17, 956 41  Uhrovec 
spoluvlastnícky podiel: 14/1770 

 - Oľga Pisoňová, rod. Belanová, nar.  , rod. č.  
  trvale bytom Horné Naštice č. 159, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 14/1770 
 - Eva Zajacová, rod. Biela, nar.  , rod. č.  
  trvale bytom Horné Naštice č. 67, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 8/1770 
 - Ladislav Bobuš, rod. Bobuš, nar.  , rod. č.  
  trvale bytom Vystrkov 1121/3, 957 01  Bánovce nad Bebravou 
  spoluvlastnícky podiel: 26/1770 
            -          Peter Bobuš, rod. Bobuš, nar.  , rod. č. 

trvale bytom Horné Naštice č. 138, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 26/1770 
 - Eva Bobušová, rod. Bobušová , nar.  , rod. č.  
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trvale bytom Horné Naštice č. 126, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 48/1770 
 - Štefan Siekel, rod. Siekel, nar.  , rod. č.  

trvale bytom L. Novomeského 2667/4, 911 08  Trenčín  
  spoluvlastnícky podiel: 16/1770 
 - Mgr. Eva Jarolínová, rod. Hajduková, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Topoľová 1443/2, 957 01  Bánovce nad Bebravou  
  spoluvlastnícky podiel: 12/1770 
 - Milan Buchel, rod. Buchel, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Pod vodojemom 216/7, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 16/1770 
 -  Elena Čabráková, rod. Čabráková , nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 92, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 36/1770 
 - Ľuboš Predanócy, rod. Predanócy, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 168, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 16/1770 
 - Darina Kristínová, rod. Diková, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 96, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 6/1770 
 - Ivana Tureková, rod. Diková, nar.  , rod. č.  

trvale bytom K nemocnici 36/18, 957 01  Bánovce nad Bebravou  
  spoluvlastnícky podiel: 6/1770 
 - Róbert Diko, rod. Diko, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 39, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 6/1770 
 - Michal Galko, rod. Galko, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Vystrkov 1200/6, 957 01  Bánovce nad Bebravou  
  spoluvlastnícky podiel: 8/1770 
 - Elena Bobocká, rod. Gieciová, nar.  , rod. č.  

trvale bytom D. Jurkoviča 2366/14, 955 03  Topoľčany 
  spoluvlastnícky podiel: 32/1770 
 - Daniela Jarolínová, rod. Jarolínová, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 26, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 40/1770 
 - Daniela Hederová, rod. Hederová, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 88, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 64/1770 
 - Ing. Peter Píš, rod. Píš, nar.  , rod. č.  

trvale bytom A. Hlinku 228/4, 957 01  Bánovce nad Bebravou  
  spoluvlastnícky podiel: 32/1770 
 - Mgr. Renáta Chovanová, rod. Žitňanová , nar.  , rod. č.  

trvale bytom S. Chalupku 19, 972 01  Bojnice 
  spoluvlastnícky podiel: 32/1770 
 - Mária Ősziová, rod. Hederová, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 12, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 24/1770 
 - Viliam Hedera, rod. Hedera, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 169, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 9/1770 
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 - Emília Schneiderová, rod. Hederová, nar.  , rod. č.  
trvale bytom Horné Naštice č. 100, 956 41  Uhrovec 

  spoluvlastnícky podiel: 9/1770 
 - Ladislav Hedera, rod. Hedera, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 172, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 18/1770 
 - Jozef Hedera, rod. Hedera, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 111, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 52/1770 
 - Eva Čižmádiová, rod. Hederová, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Záhradná 17, 972 01  Bojnice 
  spoluvlastnícky podiel: 28/1770 
 - Albína Kutišová, rod. Hederová, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 139, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 8/1770 
 - Jozef Holenda, rod. Holenda, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 175, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 24/1770 
 - Ing. Marta Jarolínová, rod. Jarolínová, nar.  , rod. č. 

trvale bytom Továrenská 3, 811 09  Bratislava  
  spoluvlastnícky podiel: 18/1770 
 - Milan Jarolín, rod. Jarolín, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 59, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 18/1770 
 - Ľudmila Florkovičová, rod. Jakubíková, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 86, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 7/1770 
 - Marta Ferková, rod. Kšiňanová, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 79, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 26/1770 
 - Jozef Kšiňan, rod. Kšiňan, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 166, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 26/1770 
 - Jozef Kšiňan, rod. Kšiňan, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 44, 956 41  Uhrovec 
spoluvlastnícky podiel: 52/1770 

 - Jozef Kšiňan, rod. Kšiňan, nar. nar.  , rod. č.  
trvale bytom Lipová 1403/8, 957 01  Bánovce nad Bebravou  

  spoluvlastnícky podiel: 12/1770 
 - Emília Lastovicová, rod. Kšiňanová, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Partizánska 451/11, 957 01  Bánovce nad Bebravou  
  spoluvlastnícky podiel: 47/1770 
 - Ján Kšiňan, rod. Kšiňan, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Mojmírova 1295/10, 957 04  Bánovce nad Bebravou  
  spoluvlastnícky podiel: 24/1770 
 - Mária Kšiňanová, rod. Hanzelyová, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 167, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 24/1770 
 - Ing. Ján Kšiňan, rod. Kšiňan, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 109, 956 41  Uhrovec 
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  spoluvlastnícky podiel: 20/1770 
 - Zlatica Naštická, rod. Kšiňanová, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 136, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 26/1770 
 - Oľga Kosibová, rod. Kšiňanová, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 84, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 16/1770 
 - Roman Horňák, rod. Horňák, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Veľké Kostoľany č. 80/16, 922 07  Veľké Kostoľany 
  spoluvlastnícky podiel: 28/1770 
 - Ivan Kšiňan, rod. Kšiňan, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 69, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 11/1770 
 - Anna Korcová, rod. Kšiňanová, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Gorazdova 1316/4, 957 04  Bánovce nad Bebravou  
  spoluvlastnícky podiel: 11/1770 
 - IClic. Mgr. Ján Minárik, rod. Minárik, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 31, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 36/1770 
 - Miroslav Kšinský, rod. Kšinský, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 173, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 36/1770 
 - Ján Konský, rod. Konský, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 60, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 12/1770 
 - Milan Kšinský, rod. Kšinský, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 53, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 32/1770 
 - Stanislav Zajac, rod. Zajac, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 25, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 56/1770 
 - Milan Jamrich, rod. Jamrich, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Kpt. Nálepku 40/31, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 16/1770 
 - Ing. Eva Korbašová, rod. Valachová, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Bysterecká 2064/25, 026 01  Dolný Kubín  
  spoluvlastnícky podiel: 3/1770 
 - Daniela Pokorná, rod. Škorcová, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 112, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 14/1770 
 - Marta Naštická, rod. Ondrušková, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 130, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 36/1770 
 - Jaroslav Ondruška, rod. Ondruška, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Kšinná časť Závada pod Čiernym vrchom č. 39, 956 41 
  spoluvlastnícky podiel: 8/1770 
 - Marta Škultétyová, rod. Peťovská, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 165, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 5/1770 
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 - Monika Masaryková, rod. Škvareninová, nar.  , rod. č.  
trvale bytom Horné Naštice č. 147, 956 41  Uhrovec 

  spoluvlastnícky podiel: 12/1770 
 - Elena Škvareninová, rod. Škvareninová, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Svätoplukova 1267/2, 957 04  Bánovce nad Bebravou  
  spoluvlastnícky podiel: 12/1770 
 - Anton Škvarenina, rod. Škvarenina, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Strážovská 124/3, 957 01  Bánovce nad Bebravou  
  spoluvlastnícky podiel: 6/1770 
 - Peter Gažo, rod. Gažo, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Zálesie, Starobystrická 134, 900 28  Ivanka pri Dunaji  
  spoluvlastnícky podiel: 6/1770 
 - Mária Feketová, rod. Urbánková, nar.  , rod. č.  

trvale bytom 5. apríla 191/9, 957 01  Bánovce nad Bebravou  
  spoluvlastnícky podiel: 10/1770 
 - Mgr. Katarína Filová, rod. Šišmišová, nar.  , rod. č. 

trvale bytom 9. mája 592/24, 957 01  Bánovce nad Bebravou  
  spoluvlastnícky podiel: 19/1770 
 - Ing. Jaroslav Šišmiš, rod. Šišmiš, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Sládkovičova 747/33, 957 01  Bánovce nad Bebravou  
  spoluvlastnícky podiel: 5/1770 
 - Ľudovít Turek, rod. Turek, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 37, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 4/1770 
 - Ján Kšiňan, rod. Kšiňan, nar.  , rod. č.  
  trvale bytom Horné Naštice č. 143, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 30/1770 
 - Mária Vrbovská, rod. Vrbovská, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 89, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 32/1770 
 - Štefan Zajac, rod. Zajac, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Horné Naštice č. 157, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 40/1770 
 - Soňa Bučková, rod. Diková, nar.  , rod. č.  

trvale bytom Husitská 1326, 957 04  Bánovce nad Bebravou  
  spoluvlastnícky podiel: 24/1770 
 - Darina Ďurčová, rod. Zajacová, nar.  , rod. č. 

trvale bytom M. R. Štefánika 161/14, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 24/1770 
 - Ľubomíra Kšiňanová, rod. Zajacová, nar.  , rod. č.  
  trvale bytom Horné Naštice č. 171, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 40/1770 
 - Jozef Zajac, rod. Zajac, nar.  , rod. č.  

trvale bytom 5. apríla 181/47, 957 01  Bánovce nad Bebravou  
  spoluvlastnícky podiel: 44/1770 
 - Ján Zajac, rod. Zajac, nar.  , rod. č.  
  trvale bytom Horné Naštice č. 179, 956 41  Uhrovec 
  spoluvlastnícky podiel: 16/1770 
 - Obec Horné Naštice 
  Horné Naštice č. 75, 956 41 Uhrovec   
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  IČO: 00310433 
  spoluvlastnícky podiel: 167/1770 
 
časť C LV :  Ťarchy 

 

 - bez zápisu 
 

V. 
 

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, s touto dohodou sa riadne oboznámili, 
jej obsah im je jasný, určitý, súhlasia s ním a že uzatvorili túto dohodu slobodne a vážne, vedomí si 
právnych dôsledkov svojho rozhodnutia. Zmluvné strany si dohodu prečítali a s jej obsahom bez 
výhrad súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali. 
 
Právne vzťahy neupravené touto dohodou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 
Zb. (Občianskym zákonníkom), prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. 
 
Účastníci v 2. až 73. rade splnomocňujú účastníka v 1. rade k podaniu návrhu na vklad do katastra 
nehnuteľností a k zastupovaniu v katastrálnom konaní vrátane opráv prípadných chýb. Účastník v 1. 
rade vyhlasuje, že toto splnomocnenie prijíma.   

 
Účastníci si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu túto dohodu vlastnoručne 
podpisujú. Dohoda sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie je určené pre 
účastníka v 1. rade, jedno pre účastníkov v 2. až 73. rade a dve vyhotovenia budú predložené 
Správe katastra v Bánovciach nad Bebravou ako príloha k návrhu na vklad do katastra 
nehnuteľností.  
 
 
V Horných Našticiach, dňa 12.12.2013:  
 
 
 
Účastníci:  
  
 
1) Obec Horné Naštice    ................................................... 
zast. Jozefom Hederom, starostom, v. r.                                                                   
 
 
 
2) Ján Belan, v. r.      ................................................... 
 
 
3) Oľga Pisoňová, v. r.     ................................................... 
 
 
4) Eva Zajacová, v. r.     ................................................... 
 
 
5) Ladislav Bobuš, v. r.    ................................................... 
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6) Peter Bobuš, v. r.      ................................................... 
 
 
7) Eva Bobušová, v. r.      ................................................... 
 
 
8) Štefan Siekel, v. r.     ................................................... 
 
 
9) Mgr. Eva Jarolínová, v. r.    ................................................... 
 
 
10) Milan Buchel, v. r.     ................................................... 
 
 
11) Elena Čabráková, v. r.     ................................................... 
 
 
12) Ľuboš Predanócy, v. r.    ................................................... 
 
 
13) Darina Kristínová, v. r.    ................................................... 
 
 
14) Ivana Tureková, v. r.     ................................................... 
 
 
15) Róbert Diko, v. r.      ................................................... 
 
 
16) Michal Galko, v. r.    ................................................... 
 
 
17) Elena Bobocká, v. r.    ................................................... 
 
 
18) Daniela Jarolínová, v. r.     ................................................... 
 
 
19) Daniela Hederová , v. r.      ................................................... 
 
 
20) Ing. Peter Píš, v. r.    ................................................... 
 
 
21) Mgr. Renáta Chovanová, v. r.   ................................................... 
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22) Mária Ősziová, v. r.     ................................................... 
 
 
23) Viliam Hedera, v. r.     ................................................... 
 
 
24) Emília Schneiderová, v. r.    ................................................... 
 
 
25) Ladislav Hedera, v. r.    ................................................... 
 
 
26) Jozef Hedera, v. r.      ................................................... 
 
 
27) Eva Čižmádiová, v. r.     ................................................... 
 
 
28) Albína Kutišová, v. r.    ................................................... 
 
 
29) Jozef Holenda, v. r.    ................................................... 
 
 
30) Ing. Marta Jarolínová, v. r.   ................................................... 
 
 
31) Milan Jarolín, v. r.     ................................................... 
 
 
32) Ľudmila Florkovičová, v. r.   ................................................... 
 
 
33) Marta Ferková, v. r.    ................................................... 
 
 
34) Jozef Kšiňan, v. r.     ................................................... 
 
 
35) Jozef Kšiňan, v. r.     ................................................... 
 
 
36) Jozef Kšiňan, v. r.      ................................................... 
 
 
37) Emília Lastovicová, v. r.     ................................................... 
 
 
38) Ján Kšiňan, v. r.     ................................................... 
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39) Mária Kšiňanová, v. r.    ................................................... 
 
 
40) Ing. Ján Kšiňan, v. r.    ................................................... 
 
 
41) Zlatica Naštická, v. r.     ................................................... 
 
 
42) Oľga Kosibová, v. r.     ................................................... 
 
 
43) Roman Horňák, v. r.    ................................................... 
 
 
44) Ivan Kšiňan, v. r.     ................................................... 
 
 
45) Anna Korcová, v. r.    ................................................... 
 
 
46) IClic. Mgr. Ján Minárik, v. r.    ................................................... 
 
 
47) Miroslav Kšinský, v. r.     ................................................... 
 
 
48) Ján Konský, v. r.     ................................................... 
 
 
49) Milan Kšinský, v. r.    ................................................... 
 
 
50) Stanislav Zajac, v. r.    ................................................... 
 
 
51) Milan Jamrich, v. r.     ................................................... 
 
 
52) Ing. Eva Korbašová, v. r.     ................................................... 
 
 
53) Daniela Pokorná, v. r.    ................................................... 
 
 
54) Marta Naštická, v. r.    ................................................... 
 
 
55) Jaroslav Ondruška, v. r.    ................................................... 
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56) Marta Škultétyová, v. r.     ................................................... 
 
 
57) Monika Masaryková, v. r.   ................................................... 
 
 
58) Elena Škvareninová, v. r.    ................................................... 
 
 
59) Anton Škvarenina, v. r.    ................................................... 
 
 
60) Peter Gažo, v. r.     ................................................... 
 
 
61) Mária Feketová, v. r.     ................................................... 
 
 
62) Mgr. Katarína Filová, v. r.   ................................................... 
 
 
63) Ing. Jaroslav Šišmiš, v. r.    ................................................... 
 
 
64) Ľudovít Turek, v. r.    ................................................... 
 
 
65) Ján Kšiňan, v. r.      ................................................... 
 
 
66) Vrbovská Mária, v. r.    ................................................... 
 
 
67) Dagmara Herdová, v. r.     ................................................... 
 
 
68) Štefan Zajac, v. r.      ................................................... 
 
 
69) Soňa Bučková, v. r.    ................................................... 
 
 
70) Darina Ďurčová, v. r.    ................................................... 
 
 
71) Ľubomíra Kšiňanová, v. r.   ................................................... 
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72) Jozef Zajac, v. r.      ................................................... 
 
 
73) Ján Zajac, v. r.      ................................................... 


